
НОВО: МЕЖДУНАРОДЕН     ФОНД   „  КОЗЛОДУЙ  ”   (МФК)  

Обява ПОКАНА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 
СЕКТОР НЕЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

Програма (финансиращ 
орган)

Програмата е създадена за грантово финансиране от МФК чрез ЕБВР на 
проекти в сектор неядрена енергетика за периода 2010-2013 г.

Описание - Финансиране на вече извършени дейности не се разрешава.

- Проектът ще бъде проверен от специално назначена оценителна комисия за 
съответствие с българските норми и нормите на ЕС и ЕБВР за лоялна 
конкуренция. 

- Очаква се осъществяването на проектите да доведе до един или повече от 
следните резултати:

÷ Намаляване на потреблението на енергия в резултат на подобряване на 
енергийната ефективност /ЕЕ/;

÷ Увеличаване на производството на енергия чрез въвеждане на нови или 
рехабилитация и модернизиране на производствени мощности;

÷ Намаляване на разходите на енергия (в резултат на понижаване на 
загубите при преноса и разпределението);

÷ Повишаване на надеждността и качеството на снабдяване и 
достъпността на енергията за крайните потребители, вкл. и социален 
ефект чрез по-ниски цени на енергията;

ФЕВРУАРИ 2012
Отдел „СПКРР в СЦР-РУСЕ“ 
ГД „СПРРАТУ“ 
МРРБ



÷ Повишаване на сигурността и ефективността на функциониране на 
енергийната система на страната.

Допустими дейности Допустимите проекти се групират, съгласно проведеното проучване на 
нуждите на енергийния сектор към края на 2011 г.:

Мярка 1: Високоприоритетни проекти, които обхващат секторите електро-
енергетика, топлоенергетика и газоснабдяване.

Сектор електроенергетика:

- Рехабилитация и подмяна на съоръжения във ВЕЦ.

- Рехабилитация и подмяна на съоръжения в електропреносната мрежа.

- Модернизация и усъвършенстване на системи за наблюдение, контрол и 
управление на ЕЕС.

- Рехабилитация, реконструкция, модернизация и подмяна на основни 
съоръжения за добив на местни въглища за производство на електроенергия.

Сектор Топлоенергетика: нови топлоизточници и ЕЕ в топлопреносната мрежа 
на столицата.

Сектор Газоснабдяване: разширяване на газопреносната мрежа.

Мярка 2: Високоприоритетна проектна линия за енергийната ефективност за 
общински сгради за София-град и 6-те големи града, съгл. класификацията на 
ОПРР (Бургас, Варна, Плевен, Стара Загора, Пловдив, Русе).

- Допустими са сгради, които са 100% общинска собственост.

- Съгласно изискванията на ЕБВР, всяка сграда трябва да бъде подадена 
като отделно проектно предложение.

Мярка 3: Високоприоритетна проектна линия за ЕЕ за общински сгради за 
останалите общини в страната, като общините са разделени на: 

Операция 1: Общини от агломерационните ареали на столицата и 6-те големи 
града и от агломерационните ареали на средно големите градове и градове над 
20 000 жители – общо 79 общини по приложен списък;

Операция 2: Останалите малки общини в България – 178 общини по списък.

- Допустими са сгради, които са 100% общинска собственост.

- Съгласно изискванията на ЕБВР, всяка сграда трябва да бъде подадена 
като отделно проектно предложение.

Мярка 4: Високоприоритетна проектна линия за ЕЕ за сгради 100% държавна 
собственост. Съгласно изискванията на ЕБВР, всяка сграда трябва да бъде 
подадена като отделно предложение. Всеки директор/управител на 
заведение/учреждение, помещаващо се в сграда държавна собственост, може да 
подаде предложение за съответната сграда. Сградите са приоритизирани:

- Здравни заведения и сгради от образователната инфраструктура;

- Административни сгради, за които няма възможност за кандидатстване по 
други програми на ЕС; 

- Административни сгради;

- Спортни съоръжения и културно-исторически здания (музеи, театри, кина 
и др.).

Мярка 5: Високоприоритетна проектна линия за ЕЕ общинско улично 
осветление.



Мярка 6: Приоритетни проекти, допринасящи за подобряване на ЕЕ и/или 
сигурността на снабдяването в секторите разпределение на електроенергия и 
пренос на топлинна енергия.

Бенефициенти Допустимите кандидати са определени на база на разделението по мерки:

Мярка 1: НЕК, ЕСО, Мини Марица Изток, Топлофикация София, 
Булгартрансгаз ЕАД.

Мярка 2: Сгради от София-град и 6-те големи града съгласно класификацията 
на ОПРР, които са 100% общинска собственост.

Мярка 3: операция 1 – общо 79 общини по приложен списък (Приложение 1); 
Операция 2 – 178 общини по приложен списък (Приложение 2). 

Мярка 4: Сгради 100% държавна собственост или такива, които са 
собственост на юридически лица, които са 100% държавна собственост.

Мярка 5: Всички общини в България с изключение на тези от Приложение 4.

Мярка 6: Електроразпределителни и топлофикационни дружества.

Размер на 
финансирането

Мярка 1: Гранта е 50% от допустимите разходи. Индикативният бюджет на 
тази мярка за осигуряване на безвъзмездно подпомагане е 61,5 млн. евро.

Мярка 2: Гранта е 50% от допустимите разходи. Максималният размер на 
всички проектни предложения за всяка община е 5 млн. евро. Индикативният 
бюджет за мярката е 7,5 млн. евро безвъзмездна помощ.

Мярка 3: Гранта е 100% от допустимите разходи. Максималният размер на 
всички проектни предложения за всяка община по Операция 1 е 700 хил. евро, 
а по Операция 2 – 500 хил евро. Индикативният бюджет за мярката е 12,5 млн. 
евро безвъзмездна помощ. По тази мярка с приоритет са по-малките общини и 
тези, които нямат достъп до средства от ОПРР и/или Програмата за развитие на 
селските райони.

Мярка 4: Гранта е 100% от стойността на допустимите разходи. Максимален 
размер на проектното предложение за една сграда е 1 млн. евро. Индикативен 
бюджет за мярката е 15 млн. евро безвъзмездна помощ.

Мярка 5: Гранта е 100% от стойността на допустимите разходи. Всяка община 
може да подава по едно проектно предложение на максимална стойност 4 млн. 
евро. Индикативният бюджет на тази мярка е 10 млн. евро. 

Мярка 6: Препоръчва се тези проекти да бъдат съфинансирани на базата на 
тяхната техническа и финансова обосновка и доказана нужда от финансиране с 
20% безвъзмездна помощ от стойността на проекта, но не повече от 700 хил. 
евро на проект. Индикативният бюджет е 3 млн. евро. 

Собствен принос Различен за различните мерки.

Продължителност на 
проекта

Крайният срок за изпълнение на проектите трябва да бъде до 2016 г., но не 
по-късно от изтичане на срока за плащане по МФК.

Обхват Описани са по мерки.

Краен срок за 
кандидатстване

Крайният срок е 31.08.2012 г., 17.00 ч.
- Предложения, постъпили до 31.03.2012 г., 17.00 ч., ще бъдат оценени и 
класирани на първи тур и представени за финално одобрение на Асамблеята 
на донорите на МФК през юли 2012 г. 

- Предложения, подадени след 31.03.2012 г., ще бъдат оценени и класирани 



само за мерки, за които остане неизползван ресурс след първото класиране.

Повече информация Проектни предложения се подават на следния адрес:

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

Дирекция ‚Енергийни политики, стратегии и проекти“

ул. „Триадица“ №8

1040 София

Пакетът документи по поканата за предаване на проектни предложения, вкл. и 
Инструкциите за кандидатите, Формуляри за кандидатстване, както и 
допълнителни указания, са на страницата на проекта: www.mfk-consultant.eu.

Информация за Поканата и процедурата за кандидатстване може също да бъде 
получена от Консултанта, нает да подпомага МИЕT в подготовката на 
програмата на e-mail: info@mfkconsultant.eu.

НОВО: ОПЕРАТИВНА     ПРОГРАМА   „  АДМИНИСТРАТИВЕН   
КАПАЦИТЕТ  “   2007-2013     г.     (ОПАК)  

Обява BG051PO002/12/1.1-04. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩИНСКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Програма (финансиращ 
орган)

ОПАК, съфинансирана от Европейския социален фонд

Приоритетна ос І: „Добро управление”

Подприоритет 1.1.: „Ефективна структура на държавната администрация”

Описание Целта на процедурата е: Оптимизиране на структурата на общинските 
администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на 
дублиращи се функции.

Допустими дейности - Проектните предложения по настоящата процедура трябва да включват 
извършване на функционален анализ съгласно Единната методология 
за функционален анализ. Функционалният анализ следва да е основата на 
останалите дейности в проектното предложение. Методологията и 
Наръчника за прилагането й са на сайта:  http://saveti.government.bg/web/cc_203/4

- Насърчават се проектни предложения, обхващащи територия с население 
над 50 000 жители. Насърчават се проектни предложения, подадени в 
партньорство между две или повече общински администрации.

- Проектните предложения трябва задължително да включват преглед на 
всички общински структури и функции.

- Допустими са дейности, които имат за цел да продължават, надграждат или 
мултиплицират резултати, постигнати с финансиране от други проекти или 
програми.



Бенефициенти - Общински администрации.

- Кандидати могат да бъдат само самостоятелни юридически лица.

- Кандидатите могат да представят само едно проектно предложение по 
настоящата процедура. 

- Общинска администрация може да участва като партньор само в едно 
проектно предложение. 

- Общинска администрация не може да бъде едновременно кандидат и 
партньор по различни проектни предложения. 

- Бенефициентите имат възможност да възлагат изпълнението на дейности 
по проекта на изпълнители. Изпълнителите не са партньори по проекта. 
Когато изпълнението на дейности се възлага, това става в съответствие с 
правилата на ЗОП и подзаконовите актове по прилагането му.

По настоящата процедура не е допустимо отделни райони в една община да 
кандидатстват чрез     нея   и да получат финансиране за една и съща дейност, 
както и за различни проекти и дейности.

- По настоящата процедура партньори на кандидата могат да бъдат други 
общински администрации.

- Насърчават се проектни предложения, подадени в партньорство между 
две или повече общински администрации.

- Дадена общинска администрация може да участва като партньор, само ако 
нейният капацитет, опит или компетентност са необходими за 
изпълнение на дейностите и постигането на целите на проекта.

- В случаите на предложения, подадени в партньорство между две или 
повече общински администрации се прилагат разпоредби по отношение 
на общинското сътрудничество, чл.59 и сл. от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Кандидатът и 
партньорът(ите) подписват споразумение за общинско сътрудничество 
още преди подаване на проектното предложение, съобразно с чл.61, ал.2 от 
ЗМСМА и чл.6, ал.2 от Закона за финансово управление и контрол в 
публичния сектор (ЗФУКПС). 

Размер на 
финансирането

Размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 5 000 000 лв.  

- Минимален размер: 50 000 лв.

- Максимален размер: 200 000 лв.

Собствен принос По настоящата процедура не се изисква съфинансиране на проекта от страна 
на кандидата.

Продължителност на 
проекта

18 месеца

Обхват Територията на Република България и на държавите членки на ЕС.

Краен срок за 
кандидатстване

17.04.2012 г. (вторник), 17:30 часа.

Повече информация Преди представяне на предложенията, кандидатите могат да искат разяснения 
относно процедурата за предоставяне на БФП. Въпроси могат да се изпращат 
до УО на ОПАК по пощата, ел. поща, факс или във форума на стайта на ОПАК, 
като се посочва бюджетната линия:



Ел. поща: info@opac.government.bg

Факс: + 359 2/ 9859 55 02

Интернет страница на ОПАК: www.opac.government.bg

Въпроси могат да се задават най-късно до 27.03.2012 г. (вторник). Срокът за 
отговор на зададените въпроси от страна на УО е не по-късно от 04.04.2012 г. 
(сряда). На устно зададени въпроси няма да бъде даван отговор.  

Информационна дни - София, 27.02.2012 г. –  хотел „Шератон“, зала „Средец“, от 11:00 ч. 
Регистрацията ще започне в 10:30 ч. 

- Пловдив, 05.03.2012 г. – „Новотел Пловдив“, зала „Пловдив“, 10:00 ч. 

- Бургас, 06.03.2012 г. – „Приморец Гранд хотел и Спа“, зала„Ахело“, 10:00 ч. 

- Варна, 07.03.2012 г. – „Гранд хотел Димят“, зала „Рубин“, 10:00 ч. 

- Ловеч, 08.03.2012 г. – хотел „Президиум Палас“, Конферентна зала, 10:00 ч. 

- Враца, 09.03.2012 г. – „Търговско-промишлена палата – Враца“, 10:00 ч. 

НОВО: ПРОГРАМА   „  МОБИЛНОСТ  “  

Обява КОНКУРС ПО ПРОГРАМА „МОБИЛНОСТ”

Програма (финансиращ 
орган)

Национален фонд „Култура” /НФК/

Описание Целта: Да подкрепи професионалното развитие на български творци и 
професионалисти в сферата на културата; Да подпомогне включването на 
български творци в процесите на международния културен обмен; и Да 
насърчи  създаването и участието на български творци в международни 
културни мрежи и инициативи.  

Допустими дейности Средства по Програмата се отпускат по два     модула  :

- Индивидуални пътувания с професионална ориентираност (I модул);

- Колективни пътувания на професионални състави (II модул).

Акцентира се върху прояви, които имат ключово значение за увеличаване на 
контактите на българската култура с европейските културни събития и 
процеси. Приоритетно се разглеждат проекти за индивидуални пътувания.

Бенефициенти - Български физически и юридически лица с дейност в областта на културата 
(вкл. държавни, общински, неправителствени, частни) –  театри, музеи, 
галерии, фондации, сдружения, фирми и др.

- Чуждестранни физически и юридически лица, работещи в областта на 
културата, поканени за участие в културни събития в България.

Размер на 
финансирането

За колективно пътуване биха могли да бъдат поети разноски за общ транспорт 
(наем на микробус или ползване на собствен лек автомобил).

- Исканата сума трябва да е 80% от стойността на проекта. Себестойността 
на проекта се равнява на пълната стойност на разходите за път. 

- Финансовата помощ за индивидуални участия ще бъде до 1 200 лева. 



- За колективни пътувания – до 3 500 лева.

Собствен принос Предварително трябва да се осигурят минимум 20% от пътните разходи.

Продължителност на 
проекта

Обхват Международни културни форуми са – културни събития, програми, проекти, 
фестивали, дебати, конференции, семинари, уоркшопи и др.

Краен срок за 
кандидатстване

Краен срок за подаване на документите за участие: до 20.03.2012 г. (вторник).
Първата сесия на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от 
началото на месец април до края на месец юли 2012 г. включително.

Повече информация Документите за участие в конкурса, в     три     екземпляра  , се депозират в:
НФ„Култура”, София, бул. „Ал.Стамболийски” №17,
Понеделник – петък, 10.00 - 16.00 ч.

Не се приемат документи за участие, изпратени по поща, факс или e-mail.

За допълнителна информация:
НФ„Култура“, тел. 02/ 988 58 26, 02/ 981 08 13

НОВО: СПЕЦИФИЧНА     ПРОГРАМА   „  НАКАЗАТЕЛНО   
ПРАВОСЪДИЕ  “   (2007-2013     Г.)  

Обява ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ JUST/2011-2012/JPEN/AG

Програма (финансиращ 
орган)

Специфична програма „Наказателно правосъдие“

Описание През февруари 2007 г. Съветът прие Решение № 2007/126/JHA1 за създаване на 
Специфична програма „Наказателно правосъдие“  2007-2013 г., като част от 
Общата програма „Основни права и правосъдие“. Чрез Специфичната 
програма се цели насърчаване на съдебното сътрудничество, основано на 
взаимното признаване и доверие, на съвместимостта на правилата, приложими 
в държавите-членки и др. Проектите не трябва да генерират доход.  

Допустими дейности Приоритетни области:

A. Подкрепа на жертвите на престъпление (VICS):

- Тези проекти следва да се фокусират върху нуждите на пострадалите –  от 
лечение, защита, подкрепа и достъп до най-доброто правосъдие и 
обезщетение и др. 

B. Процедурни права и право на защита на заподозрените лица и 
обвиняемите (вкл. правно тълкуване и превод) (DEFR):

- Проектите следва да повишават информираността и изграждането на 
мрежи между юристите; следва да улеснят достъпа до правни съвети и 
помощ и др.

C. Европейско съдебно обучение на европейски юристи (EJT):

- Целева група: съдии, прокурори, съдебен персонал, адвокати, съдия-
изпълнители, медиатори и нотариуси и др.; 

- Дейности: разработване на учебно съдържание; организиране на обучения, 
вкл. оценка на качеството, на въздействието; разпространение на 
иновативни резултати и адаптиране на иновативни практики за използване 



в нови условия; разработване на многостранна програма за обмен на съдии 
и прокурори и др.

D. Мрежа и обмен на добри практики между адвокати, вкл. прилагане на 
съществуващи инструменти за сътрудничество, процесуални права на 
пострадалите, възстановително правосъдие, посредничество и 
задържане (BPRC):

- Проектите трябва да са свързани с подкрепа, или подобряване 
прилагането на законодателството на ЕС, като начин за работата в мрежи и 
обмен на добри практики сред юристите (съдии, прокурори, адвокати, 
съдебен персонал, преводачи и др.), вкл. създаване на нови мрежи от 
юристи, ако е необходимо, с цел повишаване на взаимното разбирателство 
между различните съдебни системи в държавите-членки на ЕС и др.

E. Подобряване на условията, свързани с ареста (DETN):

- Проектите следва да са насочен към укрепване на взаимното доверие и 
взаимното признаване на съдебните решения, с което арестите да станат 
по-ефективни; Действия или проучвания, които следва да се фокусират 
върху алтернативите на лишаването от свобода; Проектите следва да водят 
до подобряване на условията за задържане, вкл. и чрез туининг програми.

F. Е-правосъдие (EJUST):

- Проектите следва да се съсредоточат върху предоставянето на он-лайн 
информационни пакети, справки, интерактивни модули и др. в областта на 
гражданското и наказателно право за интеграция в Европейския портал за 
електронно правосъдие. 

Бенефициенти - Организации с нестопанска цел (институции, обществени или частни 
организации, вкл. професионални организации, университети, 
изследователски институти, институции за юридическо обучение и НПО), 
установени в една от държавите-членки на ЕС. Органи и организации, 
които получават печалба, могат да участват в проектите само заедно с 
нестопански или обществени организации, като проектното предложение, 
трябва да има бюджет не генериращ печалба.

Кандидатите могат да кандидатстват следните видове проекти:

- Национални проекти: проектите следва да бъдат реализирани на 
територията на държави-членки. Те могат да бъдат три типа.

- Транснационални проекти: това са проекти, които включват партньори 
(координатори/ко-бенефициенти) от поне две държави-членки или от поне 
една държава-членка и една друга страна, която може да е присъединяваща 
се или страна-кандидатка. Проектите не трябва да бъдат представени от 
трети страни или международни организации, защото могат бъдат само 
асоциирани партньори, като не получават финансиране.

Размер на 
финансирането

Размерът на съфинансирането, ще е до 80% от общите допустими разходи по 
проекта, като той не може да бъде по-малък от 75 000 евро. 

Собствен принос Размерът на съфинансирането следва да бъде 20% от стойността на проекта.

Продължителност на 
проекта

24 месеца



Обхват Организациите трябва да са от една от 27-те държави-членки на ЕС.

Краен срок за 
кандидатстване

Крайният срок е 20.03.2012 г., 12:00 ч. – Брюкселско време. 
Процедурата за кандидатстване предвижда предложенията да бъдат подавани 
единствено по електронен път след регистрация в системата PRIAMOS.

Повече информация Въпроси могат да се задават на e-mail адрес: JUST-JPEN@ec.europa.eu
Въпроси относно регистрацията и Формуляра за кандидатстване могат да 
бъдат изпращани чрез PRIAMOS: HOME-JUST-PRIAMOS-USM @ec.europa.eu.

Материали относно PRIAMOS:
http://ec.europa.eu/justice/grants/priamos/index_en.htm

НОВО: GIVE     EUR-HOPE     (GEH)     

Обява ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ ЗА БОРБА С БЕДНОСТТА И 
СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Програма (финансиращ 
орган)

GIVE EUR-HOPE (GEH) – белгийско сдружение с нестопанска цел

Описание GIVE EUR-HOPE (GEH) има за цел да насърчава, чрез конкретни действия, 
солидарността на служителите на ЕС към физически лица, семейства или 
групи, живеещи в бедност и социално изключване в ЕС. GEH сдружението е 
основано на 10.12.2010 г. – Денят на човешките права.

Допустими дейности GIVE EUR-HOPE  ще предостави подкрепа изключително в полза на хора и 
семейства, които са в несигурно положение в следните области:

1. Изграждане или реновиране на жилища и социални и дневни центрове или 
съоръжения;

2. Създаване на основни здравни заведения (диспансери в по-слабо развитите 
райони, медицински сестри / улични медицински сестри);

3. Обучение на хората като граждани чрез информиране за техните права, 
както и да придобиване на уменията, необходими за упражняване на тези 
права (грамотност, езикови курсове);

4. Инициативи в социално-културната сфера, предназначени да 
благоприятстват обмена на знания, включително това чрез художествено 
изразяване;

5. Създаване или подкрепа за професионални мрежи за развитие и 
професионално обучение.

GIVE EUR-HOPE дава приоритет на малките и средни асоциации и 
неправителствени организации, които са активни на терена и е по-малко 
вероятно да получат публична или частна институционална подкрепа.

Бенефициенти Искания за подкрепа могат да се подават по всяко време от отделни лица или 
неправителствени организации, работещи на място.



Размер на 
финансирането

Асоциацията се ограничава финансово само до няколко хиляди евро на проект.

По-високо финансиране може да се предвиди, само ако кандидата докаже, че 
то ще има по-висок принос от други източници.

Собствен принос ---

Продължителност на 
проекта

---

Обхват Асоциацията ще подкрепя проекти, които ще се изпълняват на територията на 
ЕС, без дискриминация между бенефициентите.

Краен срок за 
кандидатстване

Краен срок: Текущ  

Повече информация Източник: http://www.giveeurhope.eu/index.php

ПОКАНА     ЗА     ПРЕДСТАВЯНЕ     НА     ПРЕДЛОЖЕНИЯ     ЗА     ПРОЕКТИ     ЗА   
ОБУЧЕНИЕ     ПО     ПРЕДПИЕМАЧЕСТВО     (2012/C     22/06)  

Обява ПОКАНА – №  28/G/ENT/CIP/12/E/N01C01

Програма (финансиращ 
орган)

Програма от Осло за обучение по предприемачество в Европа.

Описание Настоящата покана цели да подкрепи прилагането на принцип I от „Small 
Business Act“ (SBA) и Програмата от Осло. „SBA“ препоръчва насърчаване на 
иновативната и предприемаческа нагласа сред младите хора чрез включване на 
предприемачеството като основно умение в учебните планове и осигуряването 
на правилното му отразяване в учебния процес. 

Допустими дейности Подкрепа ще получат проекти, поставили си една от следните цели 
(приоритетни области): 

ОБОСОБЕНА     ПОЗИЦИЯ     1:     

a) създаване на общоевропейски модели за учители в основните и средни 
училища в подкрепа на развитието на техните умения и методи за прилагане 
на знания по предприемачество към различни учебни предмети и въпроси; 

b) разработване, организиране и осъществяване на общоевропейски 
образователни/обучителни работни семинари за преподаватели по 
предприемачество във ВУЗ (университети, колежи, стопански университети, 
технически университети и др.).

ОБОСОБЕНА     ПОЗИЦИЯ     2:     

a) Създаване на европейска он-лайн платформа за преподаватели/обучители, 
която да позволи трансграничния обмен на добри практики, методи и учебни 
материали в областта на обучението по предприемачество.

ОБОСОБЕНА     ПОЗИЦИЯ     3:     

a) Разработване и изпитване на обща европейска рамка от инструменти и 
показатели за оценяване на предприемаческата нагласа, подход и умения, 
придобити от учащите, взели участие в обучението по предприемачество. 

Предмет на предложенията трябва да бъде една от тези цели 



(приоритетни области). Кандидатите трябва да посочат ясно в своето 
предложение за коя от изброените обособени позиции кандидатстват. 
Дейностите трябва да имат ясна европейска добавена стойност. 

Бенефициенти Трябва да се прилагат следните правила:

1. Партньорите на водещата организация трябва да отговарят на същите 
критерии за право на участие като кандидатите. Кандидатът трябва да е 
координатор на проекта.

2. Кандидатите трябва да бъдат юридически лица.

3. Кандидатите трябва да са субект на публичното или частното право, чиято 
основна дейност е в областта на обучението по предприемачество:

- публичната администрация на всички равнища;

- национални, регионални и местни органи;

- образователни институции (основни и средни училища, професионални 
училища, университети и т.н.);

- НПО, асоциации и фондации, които развиват дейност в съответните области;

- организации и институции, предоставящи услуги в областите на 
образованието и обучението (публични и частни);

- търговско-промишлени палати и други подобни организации;

- бизнес сдружения и мрежи за подкрепа на бизнеса.

4. Дружествата трябва да са надлежно учредени и регистрирани съгласно 
закона. Ако дадена структура или организация не е формално учредена, трябва 
да бъде посочено физическо лице, което да поеме правна отговорност.

Размер на 
финансирането

Максималният бюджет за дейността, е приблизително 2 450 000 евро.

Максимален процент на съфинансиране от ЕС на допустимите разходи: до 
60% (за всички обособени позиции).

Максимално съфинансиране от ЕС – таван за отделните проекти:

- за „Обособена позиция 1“ до 500 000 евро;

- за „Обособена позиция 2“ до 400 000 евро;

- за „Обособена позиция 3“ до 250 000 евро.

Собствен принос ---

Продължителност на 
проекта

Планирана начална дата на проектите: 01.11.2012 г.

Максимална продължителност на действието: 

- „Обособена позиция 1“: 36 месеца; 

- „Обособена позиция 2“: 24 месеца;

- „Обособена позиция 3“: 18 месеца.

Обхват Приемат се заявления от ЮЛ, установени в една от следните държави:

1. Държави-членки на ЕС;

2. Държави от ЕИП: Лихтенщайн и Норвегия;

3. Кандидатки: Хърватия, БЮР Македония, Исландия, Черна гора и Турция;

4. Албания, Израел, Сърбия (страни от Програмата за конкурентоспособност и 
иновации).

Кандидатите трябва да развиват дейност в транснационален консорциум с 



партньорски организации от поне две други държави.

Краен срок за 
кандидатстване

Заявленията трябва да бъдат изпратени на ЕК не по-късно от 16.04.2012 г.

Повече информация Пълният текст на Поканата и Формулярите на заявленията са на разположение 
на следния уебсайт: http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm

Заявленията за кандидатстване трябва да отговарят на условията, изложени в 
пълния текст.

ПРОГРАМА   „  ИНТЕЛИГЕНТНА     ЕНЕРГИЯ   –   ЕВРОПА     II     (2012)  “  

Обява CIP-IEE-2012 

Програма (финансиращ 
орган)

Програма „Интелигентна енергия – Европа II (“IEE II”)

Описание Целта на Програма „IEE II“  е да допринесе за сигурна, устойчива и на 
конкуренти цени енергия в Европа чрез действия, като:

- Насърчаване на ЕЕ и рационално използване на енергийните ресурси;

- Промотиране на нови и ВЕИ и подкрепа на енергийната диверсификация;

- Промотиране на енергийната ефективност и на нови ВЕИ в транспорта.

Допустими дейности Програма „IEE II“ покрива дейности в следните области:

1. Енергийна ефективност (ЕЕ) и рационално използване на енергийните 
ресурси (SAVE):

Подобряване на ЕЕ и рационално използване на енергията, особено в 
строителния и индустриалния сектори;

Подкрепа подготовката и прилагането на законодателни мерки.

2. Нови и възобновяеми енергийни източници (ALTENER):

Промотиране на нови и ВЕИ за централизирано и децентрализирано 
производство на ел. енергия, отопление и охлаждане, и по този начин 
диверсификация на енергийните източници;

Интегриране на нови и на ВЕИ в местните екологични и енергийни системи;

Подкрепа за подготовката и прилагането на законодателни мерки.

3. Енергия в транспорта (STEER) – насърчаване на ЕЕ и използването на 
нови и ВЕИ в транспорта:

Подкрепа на инициативи, свързани с всички енергийни аспекти в транспорта и 
диверсификация на горивата;

Промотиране на нови и на ВЕИ в транспорта;

Подкрепа за подготовката и прилагането на законодателни мерки.

Специфични изисквания за Инициативата „Изграждане на умения“  и 
Мобилизиране на местните енергийни инвестиции (MLEI) –  Подпомагане 
разработването на проекти: 

� Инициатива „Изграждане на умения“:



Дейности по Стълб II  – проектните предложения трябва да бъдат подадени или 
от екип от независими юридически лица, установени на територията на същите 
допустими държави, или от екип от независими юридически лица, установени в 
различни допустими държави.

� Мобилизиране на местните енергийни инвестиции (MLEI)  – 
Подпомагане разработването на проекти (PDA):

Проектите трябва да бъдат подавани от едно или повече юридически лица, всяко 
едно установено в допустима държава.

Предложенията трябва да бъдат координирани от местни или регионални 
публични власти , или друг публичен орган.

Други – посочени в Насоките за кандидатстване.

Бенефициенти - Кандидатите трябва да са юридически лица – публични или частни.

- Кандидати, които нямат юридически статут, могат да кандидатстват за 
безвъзмездни средства по Програмата, при условие, че представителите на 
тези кандидати докажат, че имат капацитет да поемат правни задължения от 
тяхно име и при условие, че те предложат финансови гаранции, равностойни 
на тези, представени от юридическите лица.

- Предложенията трябва да бъдат подадени от екип от поне три независими 
ЮЛ, всяко от които да бъде установено в различна допустима държава.

Размер на 
финансирането

- Размерът на гранта ще бъде до 75% от общите допустими разходи (освен за 
проектите, финансирани чрез Инициативата „Изграждане на умения“). 

- Финансирането за Стълб II  от Инициативата „Изграждане на умения“  ще 
бъде в размер до 75% от допустимите разходи.

Проекти, които вече получават финансова подкрепа за същата цел от други 
инструменти на ЕС няма да получат финансиране по Програма „IEE II“.

Собствен принос Вноските в натура не са допустими разходи. 

Продължителност на 
проекта

Максималната продължителност на проектите е 36 месеца.

Обхват - Организации, разположени на територията на държавите-членки на ЕС, и 
Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Хърватия, или БЮР Македония.

- Програмата е отворена за Съвместния изследователски център (JRC) на ЕК.

- Програмата е отворена и за МО –  съобразно условията в Насоките за 
кандидатстване. При необходимост, те могат да получат финансиране. Те 
трябва да са установени в страна от ЕС или в асоциирана държава, различна 
от държава членка или в асоциирана страна, в която друг участник или 
дейност са установени.

- Местни или регионални енергийни агенции, които са били създадени чрез 
или все още са бенефициенти на европейско финансиране от Програмата – 
също могат да кандидатстват,: (а) ако докажат, че техните ресурси са 
достатъчно да покрият допълнителните дейности, като тези допълнителни 
дейности не съвпадат с дейностите от работната програма по текущото 
Грантово споразумение, или (б) ако между крайният срок за подаване на 
проектните предложения и датата на стартиране на дейността на агенциите 
(според Грантовото споразумение) има най-малко 24 месеца.



Краен срок за 
кандидатстване

Не по-късно от 08.05.2012 г., 17:00 часа (Местно Брюкселско време).
За Инициативата „Изграждане на умения“:
- Стълб II: 30.04.2013 г., 17:00 часа (Местно Брюкселско време).

Повече информация Кандидатите трябва да подават своите проектни предложения on-line и 
Формуляра за кандидатстване, посочени в сайта на Програма „IEE II“.  

Въпроси се изпращат на адрес:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/questions/index_en.htm

ПРОГРАМА   „  ЕВРОПА     ЗА     ГРАЖДАНИТЕ  “   (2007-2013     Г.)  

Обява ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2011 Г.       (2011/C 
364/08)

Програма (финансиращ 
орган)

Програма „Европа за гражданите“ (2007-2013 г.)

Описание Поканата е на основата на Решение №1904/2006/ЕО на ЕП и на Съвета от 
12.12.2006 г. относно създаването на програмата „Европа за гражданите“  за 
периода 2007-2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство. 

Допустими дейности ДЕЙСТВИЕ     1:     АКТИВНИ     ГРАЖДАНИ     ЗА     ЕВРОПА  

Мярка 1: Побратимяване на градове –  предназначена е за дейности, които 
включват или насърчават прекия обмен между европейските граждани чрез 
участие в дейности на побратимени градове.

Мярка 1.1: Срещи на граждани от побратимени градове (БФС по проект) –
мярката е предназначена за дейности, които включват или насърчават прекия 
обмен между европейските граждани чрез участие в дейности на побратимени 
градове. Проектът трябва да включва общини от най-малко две участващи 
държави, от които поне една е държава-членка на ЕС. Проектът трябва да 
включва минимум 25 международни участници от поканените общини. Срещата 
да е с продължителност до 21 дни. С предоставянето на БФС за срещи на 
граждани от побратимени градове се цели съвместно финансиране на 
организационните разходи на града-домакин, както и на пътните разноски на 
участниците. Размерът на БФС се изчислява на основата на единни ставки.

Мярка 1.2: Мрежи от побратимени градове (БФС по проект) – мярката 
подкрепя развитието на мрежи, създадени въз основа на връзки чрез 
побратимяване на градове, които имат съществено значение за гарантиране на 
структурирано, интензивно и разностранно сътрудничество между общините и 
следователно за постигане на максимално въздействие на програмата. Проектът 
трябва да предвижда поне три събития. Той трябва да включва общини от най-
малко четири участващи държави, от които поне една е държава-членка на ЕС. 
Проектът трябва да включва минимум 30 международни участници от 
поканените общини. Максималната продължителност на проекта е 24 месеца. 
Максималната продължителност на всяко събитие е 21 дни. Размерът на БФС се 
изчислява на основата на единни ставки.

Мярка 2 : „Проекти на граждани“ и „Мерки за подкрепа“

Мярка 2.1: Проекти на граждани (БС по проект) – насочена е към 
предизвикателството пред ЕС: как да се намали дистанцията между гражданите 
и ЕС. Тя е предназначена за изследване на оригинални и иновативни 



методологии, чрез които може да се насърчи участието на гражданите и да се 
стимулира диалогът между европейските граждани и институциите на ЕС. 
Проектът трябва да включва общини от най-малко пет участващи държави, от 
които поне една е държава-членка на ЕС. Проектът трябва да включва минимум 
200 участници. Продължителност на проекта е 12 месеца. Стойността на БС се 
изчислява на основата на прогнозен, балансиран, подробен бюджет в евро. 
Предоставените БС не може да превишават 60% от общата стойност на 
допустимите разходи.

Мярка 2.2: Мерки за подкрепа (БС по проект) – мярката цели подпомагане на 
дейностите, които могат да доведат до установяване на устойчиви партньорства 
и мрежи, достигащи до значителен брой различни заинтересовани страни, които 
насърчават активното европейско гражданство, като по този начин се допринася 
за една по-добра реакция спрямо целите на програмата и се постига максимално 
цялостно въздействие и ефективност на програмата. Проектът трябва да 
включва общини от най-малко две участващи държави, от които поне една е 
държава- членка на ЕС. Максималната продължителност е 12 месеца. За всеки 
проект трябва да се предвидят поне 2 събития. Стойността на БФС се изчислява 
на основата на прогнозен, балансиран, подробен бюджет в евро. Размерът на БС 
не може да превишава 80% от стойността на допустимите разходи за 
въпросното действие.

ДЕЙСТВИЕ     2:     АКТИВНО     ГРАЖДАНСКО     ОБЩЕСТВО     В     ЕВРОПА  

Мерки 1 и 2: Структурна подкрепа за изследователски организации по 
европейска публична политика и за организации на гражданското 
общество на равнище ЕС (Оперативни БС).

Мярка 1: Структурна подкрепа за изследователски организации по 
европейска публична политика (мозъчни тръстове) – има за цел да подкрепи 
работата на изследователските организации, които могат да предоставят нови 
идеи и разсъждения по европейските въпроси относно активното гражданство 
на европейско равнище или относно европейските ценности.

Мярка 2: Структурна подкрепа за организации на гражданското общество 
на равнище ЕС –  целта е да се съдейства за появата на структурирано, 
сплотено и активно гражданско общество на европейско равнище. Периодът на 
допустимост трябва да съответства на бюджетната година на кандидата, което 
се доказва от заверените отчети на организацията. Ако бюджетната година на 
кандидата съответства на календарната година, периодът на допустимост ще 
бъде от 1 януари до 31 декември. За кандидати с бюджетна година, която се 
различава от календарната година, периодът на допустимост ще бъде период от 
12 месеца, започващ от началната дата на тяхната бюджетна година. 

ДЕЙСТВИЕ     4:     АКТИВНО     ЕВРОПЕЙСКО     ВЪЗПОМЕНАНИЕ     (БС     ПО   
ПРОЕКТ)

Целта на проектите, подкрепяни по това действие, е да се запази жива паметта 
за жертвите на нацизма и сталинизма и да се подобри познанието и разбирането 
на настоящото и бъдещите поколения за това какво и защо се е случвало в 
лагерите и другите места за масово унищожаване на хора. Максималната 
продължителност на проекта е 18 месеца. 

Бенефициенти Всички организации, установени в една от държавите, участващи в 



Програмата, и които в зависимост от мярката са: обществен орган; 
организация с нестопанска цел с юридически статут (правосубектност).

Размер на 
финансирането

Подкрепят се проекти чрез два вида БС: БС по проекти и оперативни БС.

ДЕЙСТВИЕ     1:  

- За Мярка 1.1. – Между 5 000 евро / 25 000 евро. 

- За Мярка 1.2. – Между 10 000 евро / 150 000 евро. 

- За Мярка 2.1. – Между 100 000 евро / 250 000 евро. 

- За Мярка 2.2. – Между 30 000 евро / 100 000 евро. 

ДЕЙСТВИЕ     2:  

- За Мерки 1 и 2 – Максималният размер е 100 000 евро.

ДЕЙСТВИЕ     4:  

- Между 10 000 евро / 100 000 евро.

Собствен принос ---

Продължителност на 
проекта

Различна за различните мерки.

Обхват Допустими държави по програмата са: Държавите-членки на ЕС; Хърватия; 
Албания; БЮР Македония.

Краен срок за 
кандидатстване

Заявленията трябва да бъдат подадени преди 12.00 ч. (брюкселско време) на: 
- Действие 1: Мярка 1.1: 1 юни / 1 септември 2012 г.

                      Мярка 1.2: 1 септември 2012 г.
                      Мярка 2.1: 1 юни 2012 г.
                      Мярка 2.2: 1 юни 2012 г.

- Действие 2: Мярка 1 и 2: 15 октомври 2012 г.
                           Действие 4: 1 юни 2012 г.

Повече информация Официалният електронен формуляр (eForm) се изпраща на адрес:

EACEA

Unit P7 Citizenship

Applications — ‘Measure XXX’

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 (BOUR 01/04A)

1140 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË

Сайта на  Програмата: http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html

ИА за образование, аудиовизия и култура:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htmBG



ПРОГРАМА     ПО     ICI     (ИНСТРУМЕНТ     ЗА     ИНДУСТРИАЛИЗИРАНИ   
СТРАНИ)

 Обява
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/38/11

Програма/ 
финансиращ орган

Сътрудничество в областта на висшето образование и обучението между ЕС и 
Австралия и ЕС и Република Корея.

Покана за представяне на предложения за 2011 г. за Съвместни проекти за 
мобилност (JMP) и Проекти за съвместни академични степени (JDP).

Описание Основната цел е да се поощри взаимното разбирателство между държавите-членки 
на ЕС и партньорските държави, вкл. по-задълбоченото познаване на техните 
езици, култури и институции, и да се повиши качеството на висшето образование и 
обучение, като се насърчава създаването на балансирани партньорства между ВУЗ 
и институции за обучение в ЕС и партньорските държави.

Допустими 
дейности

Поканата за представяне на предложения се отнася до два вида дейности: 

Съвместни проекти за мобилност (JMP) –  подкрепа на консорциуми от 
институции за професионално обучение след средното образование от държави-
членки на ЕС и от партньорската държава за осъществяване на съвместни програми 
за проучвания и обучение, и на мобилност на студенти и преподаватели. 
Подкрепата включва еднократно финансиране на административни дейности, 
стипендии за студенти и членове на академичния и административния персонал. 
Консорциумите, кандидатстващи за съвместни проекти за мобилност по ICI-ECP, 
трябва да включват не по-малко от 3 институции за професионално обучение след 
средното образование от 3 различни държави-членки на ЕС и не по-малко от 2 
такива институции от партньорската държава. Специално внимание ще бъде 
отделено на проекти, които включват стажове и назначения на работа.

Проекти за съвместни академични степени (JDP) – подкрепа за разработване и 
изпълнение на програми за двойствени/двойни или съвместни академични степени. 
Предоставяната подкрепа включва еднократно финансиране на дейности по 
разработване и административни дейности, стипендии за студенти и членове на 
академичния и административния персонал. Консорциумите, кандидатстващи за 
проекти за съвместни академични степени по ICI-ECP, трябва да включват не по-
малко от 2 ВУЗ от 2 различни държави-членки на ЕС и не по-малко от 2 учебни 
заведения от партньорската държава. Специално внимание ще бъде отделено на 
заявления за проекти за съвместни академични степени.

Бенефициенти Настоящата покана за представяне на предложения е отворена за участие за 
консорциум от ВУЗ и/или институции за обучение след средното образование.

Допустимите кандидати трябва да са от една от партньорските държави и от една от 
27-те държави-членки на ЕС.

Размер на 
финансирането

Наличният бюджет по програмата възлиза на приблизително 2,3 млн. евро. 

- Максималният размер на финансирането от страна на ЕС ще бъде 262 500 евро 



за JMP с продължителност 3 години с участието на три или повече 
институции от ЕС.

- Максималният размер на финансирането от страна на ЕС ще бъде 350 000 евро 
за проект за JDP с продължителност 4 години с участието на 2 или повече 
институции от ЕС.

Собствен принос -

Продължителност 
на проекта

- Максималната продължителност на JMP е 36 месеца. 

- Максималната продължителност на проектите за JDP е 48 месеца.

Обхват Европейския съюз и партньорските държави (Австралия и Република Корея)

Краен срок за 
кандидатстване

Заявленията трябва да се подават едновременно до ЕС и до изпълнителните 
институции в Австралия (Министерството на образованието на Австралия, 
DEEWR) и в Р.Корея (Нац. фондация за научни изследвания на Корея, NRF).
Заявленията от името на водещата институция от ЕС трябва да се изпращат до ИА 
за образование, аудиовизия и култура най-късно до 30 март 2012 г.

Повече 
информация

Заявленията трябва да се изпращат на следния адрес:
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

EU-ICI ECP Call for Proposals 2011

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

BOUR 02/17

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIËBG

Заявления и подкрепящи документи от Австралия трябва да се изпращат с 
препоръчана поща на адрес:
The Director International Engagement Section (C50MA10)

International Group

Department of Education, Employment and Workplace Relations

GPO Box 9880

Canberra ACT 2601

AUSTRALIA

Заявления и подкрепящи документи от Р.Корея трябва да се подават лично 
или чрез частна куриерска услуга на адрес:
ICI Education Co-operation Programme

Team of European & American Cooperation Programme

Division of International Affairs

National Research Foundation of Korea

25, Heolleungno, Seocho-gu, Seoul

REPUBLIC OF KOREA 137-748

Насоките и формулярите за заявление могат да се намерят на уебсайта:

http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php



ОП   „  РЕГИОНАЛНО     РАЗВИТИЕ  “   2007-2013  

 Обява BG161PO001/3.2-02/2011 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИИТЕ”

Програма/ 
финансиращ орган

ОП „Регионално развитие 2007-2013“ (чрез ЕФРР)

Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“

Операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите"

Описание Конкретните цели на схемата са: 

- Подкрепа за дестинации със значителен туристически потенциал, 
популяризиращи природното, културно и историческо наследство;

- Икономическа диверсификация на съответната територия или регион и 
намаляване на териториалната концентрация на туризма;

- Насърчаване на предлагането извън сезона, намаляване на сезонността и 
увеличаване на заетостта на легловата база;

- Привличане на нови пазарни сегменти за специфичните регионални продукти и 
използване на потенциалното търсене на вътрешния пазар. 

- Използване на ефективни съвременни средства и техники за достигане до 
туристическите пазари.

Допустими 
дейности

Допустими дейности в подкрепа на предложения туристическия продукт: 

- Разработване на туристически пакети или диверсификация на съществуващите;

- Рекламни дейности –  подготовка и разпространение на информационни и 
рекламни материали за туристическия район и предложения за подкрепа 
туристически продукт; 

- Участие в регионални, национални и международни туристически борси, 
изложения и панаири;

- Изследвания на въздействието на маркетинговите и рекламните дейности;

- Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, 
туроператори, автори на пътеводители, журналисти;

- Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги – 
комуникационни кампании за подобряване на осведомеността за природното, 
културно и историческо наследство и приноса на туризма към развитието, 
разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, 
организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната 
двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в 
разпознаването и разрешаването на общи проблеми.

Бенефициенти
- 264-те общини на територията на Република България.

- Местни, регионални и национални туристически сдружения по смисъла на 
чл.11, ал.2, т.1 от Закона за туризма, регистрирани в НТР и техни клонове.

Размер на 
финансирането

За отделните проекти, важат следните размери на БФП по ОПРР по проекта (100%):

- Минимална сума на БФП: 200 000 лв.

- Максимална сума на БФП: 500 000 лв.



Собствен принос БФП по ОПРР по проекта (100%) се разделя на:

- БФП към кандидата: 95%.

- Задължителен принос на кандидата: 5%.

- Приносът в натура не е действителен разход и не се счита за допустим.

Продължителност 
на проекта

Планираната продължителност на проекта не може да надвишава 24 месеца.

Кандидатът трябва включи в продължителността на проекта времето за 
подготовка, съгласуване и провеждане на обществени поръчки за услуги и/или 
доставки, изпълнение на обществените поръчки, публичност, одит и отчетност по 
проекта и др.

Обхват Проектите ще се изпълняват: на цялата територия на Р.България; на територията 
на ЕС, при участие в международни туристически борси, изложения и панаири.

Краен срок за 
кандидатстване

15.03.2012 г., 16:00 ч. местно време
Проектните предложения се подават по електронен път чрез Модула за 
електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение на 
Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН).

Повече 
информация

Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са публикувани 
на страниците на: 

- ОПРР в секция Актуални схеми: www.bgregio.eu

- МРРБ: www.mrrb.government.bg

- ИСУН (Модул за електронни услуги): https://eumis.government.bg



ОПЕРАТИВНА     ПРОГРАМА   „  РАЗВИТИЕ     НА     ЧОВЕШКИТЕ   
РЕСУРСИ  “   2007-2013     Г.  

 ОБЯВА BG051PO001-1.1.09 „КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И НАСЪРЧАВАНЕ 
НА ЗАЕТОСТТА“

Програма/ 
финансиращ орган

ОПРЧП (ЕСФ), Агенция по заетостта – Договарящ орган

Приоритетна ос 1: „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар 
на труда, насърчаващ включването“

Основна област на интервенция 1.1: „Интегриране на уязвимите групи на пазара 
на труда“

Описание Специфични цели:

� Подобряване достъпа на безработните лица от уязвимите групи до пазара на 
труда, мотивация и насърчава не тяхната трудова реализация и осигуряване на 
условия за активен трудов живот;

� Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда, чрез предоставянето на 
квалификация и преквалификация;

� Създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за учене през 
целия живот, следвайки стратегиите на ЕС и целите за създаване на икономика, 
основана на знанието.

Допустими 
дейности

- Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната 
квалификация съгласно Списъка на професиите, но не по-висока от трета степен 
на професионална квалификация;

- Осигуряване на възможност за стажуване при работодател за срок от три месеца 
на успешно приключилите курса на обучение.

- Всеки проект следва да включва всички от посочените допустими дейности.

Бенефициенти Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство (подписва се 
Декларация за партньорство). Когато работодател не е Кандидат, такъв 
задължително следва да бъде включен като Партньор по проекта.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ са: Образователни институции; Обучаващи 
институции/ организации; Работодатели; Социално-икономически партньори;

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ са: Образователни институции; Обучаващи 
институции/ организации; Работодатели; Социално-икономически партньори.

Кандидатът има възможност да възлага изпълнението на дейности на 
изпълнители. Изпълнителите не са партньори и са обект на избор по реда на 
ПМС 55/12.03.2007 или ЗОП и подзаконовите актове по прилагането му, в 
зависимост от това, дали Кандидатът е възложител по реда на ЗОП или не.

ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ (ЦГ):

� Младежи до 29 години; жени, отсъствали дълго от работа, поради 
майчинство/отглеждане на дете; лица с увреждания; неактивни лица (включват 
се след регистрация в Дирекция „Бюро по труда“).

Представителите на ЦГ, следва да отговарят на изискуемото от ЗПОО и ЗНЗ 
минимално входящо образователно равнище за съответната професия или 



специалност. Лицата от ЦГ не могат да бъдат включвани в дейности, финансирани 
в рамките на процедурата, в случай, че участват или са участвали в дейности, 
финансирани от ОПРЧР, държавния бюджет или друг публичен източник.

Размер на 
финансирането

- Минимален размер на БФП – не е приложимо;

- Максимален размер на БФП: 200 000 лева.

Собствен принос Не се изисква собствено участие (съфинансиране) от страна на кандидата.
Продължителност 
на проекта

До 12 месеца, но не по-късно от 31.10.2013 г.

Обхват Дейностите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Краен срок за 
кандидатстване

Процедурата е без краен срок за кандидатстване, но за да бъдат изпълнени 
проектите в рамките на срока и продължителността:
- Проектите ще се подават по електронен път: до 30.04.2012 г., 16.30 ч.
- Проектите ще се подават на ръка: до 30.04.2012 г., 16.30 ч.

Повече 
информация

Кандидатът може да подаде документите си:

- По електронен път –  електронен пакет от документи, публикуван в Модула за 
електронни услуги на ИСУН: https://eumis.government.bg/;

- Подадат  се на ръка, като пакета от документи се предоставя на хартиен носител 
(оригинал и копие) в ДБТ в областните градове по планирано място на 
изпълнение на проекта.

- Въпроси се задават в сайта на АЗ: 
http://www.az.government.bg/ophr/procedure_details.asp?id=02. 

- Въпроси могат да се задават и по факс (02/986-78-02).

 ОБЯВА BG051PO001-4.1.05 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И 
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА“

Програма/ 
финансиращ орган

МОМН, ГД „Структурни фондове и международни образователни програми“

Приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение“

Основна област на интервенция 4.1. „Достъп до образование и обучение на групи 
в неравностойно положение”

Основна област на интервенция 4.2 „Децата и младежта в образованието и 
обществото“

Описание Целта на операцията: Подобряване на условията за равен достъп до образование 
и обучение; Засилване на мотивацията за участие в образователния процес; 
Допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е 
майчин.

Допустими 
дейности

A. Подобряване на вътрешната и външната среда в приемните детски градини и 
училища, които ще бъдат пряко свързани с дейностите по проекта;

B. Продължаване на процеса по извеждане на децата от сегрегираните ромски 
училища (вкл. транспортирането им от ромските населени места/ квартали/ 
махали до училище);

C. Адаптиране на необхванати от училището ученици към учебния процес;

D. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на 
децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в 



интеграционна мултикултурна среда:

E. Подготовка на децата в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо 
пълноценно включване в образователния процес, особено на деца от 
малцинствени етнически групи. Допълнителни занимания с деца в детските 
градини, за които българският език не е майчин.

F. Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в 
мултикултурна среда:

G. Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа 
толерантност в детските градини и училищата.

Бенефициенти Допустими кандидати: Общини, училища, детски градини, ВУ, НПО.

Размер на 
финансирането

- Минимален размер на БФП: 50 000 лв.

- Максимален размер на БФП: 390 000 лв.

Собствен принос По настоящата схема не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.
Продължителност 
на проекта

Проектните дейности трябва да приключат най-късно до 31.10.2013 г.

Обхват Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Краен срок за 
кандидатстване

Приемането на проектни предложения ще бъде без ограничения в срока на 
действие на схемата.

Повече 
информация

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет 
адреси: http://sf.mon.bg и http://eufunds.bg и http://esf.bg.

Проектните предложения се подават на следния адрес:

На вниманието на ръководителя на ДО г-н Сергей Игнатов

Министерство на образованието, младежта и науката

ГД „Структурни фондове и международни образователни програми“

бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 5, ет.1, София 1113

 ОБЯВА BG051PO001-2.1.16 „КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЯ ЗА 
ЗАЕТИ ЛИЦА – ФАЗА 3“

Програма/ 
финансиращ орган

Агенция по заетостта /АЗ/ – договарящ орган 

Приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”

Основна област на интервенция 2.1 „Подобряване адаптивността на заетите лица”

Описание По схемата ще се предоставят квалификационни услуги и обучения за заети лица в 
микро, МСП и големи предприятия с цел повишаване производителността на труда 
и създаване на условия за устойчива заетост. 

Допустими 
дейности

КОМПОНЕНТ     I  : (a) Предоставяне на общо или специфично обучение за 
придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица; (b) 
Обучение за придобиване на ключови компетенции.

КОМПОНЕНТ     II:   (a) Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване 
на професионалната квалификация на заети; (b) Обучение за придобиване на 
ключови компетенции.

КОМПОНЕНТ     III:   (a) Предоставяне на общо или специфично обучение за 
придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица; (b) 



Обучение за придобиване на ключови компетенции.

Бенефициенти Държавни (централни и/или териториални) и/или общински администрации не     са   
допустими бенефициенти (кандидат и/или партньори) по настоящата схема.

КОМПОНЕНТИ     I,     II:   Заети лица в микро-, малки, средни и големи предприятия, 
самостоятелно заети и наети лица в приоритетни за съответната област отрасли.

Допустими кандидати (Работодатели) и Допустими партньори (Работодатели). 
Партньорството е допустимо, а не задължително. 

КОМПОНЕНТ     IІІ:   Заети лица на работни места, разкрити при осъществяването на 
инвестиция от клас А или клас Б.

Допустими кандидати са Работодатели, които са получили сертификат за 
инвестиция клас А или клас Б по реда на чл.20, ал.1, т.1 от ЗНИ.

Размер на 
финансирането

КОМПОНЕНТ     I:   Минимален – няма / Максимален размер – 3 911 660 лв.

КОМПОНЕНТ     II:   Минимален – няма / Максимален размер –  схема, съгласно 
Регламент 1998/2006.

КОМПОНЕНТ     III:   Минимален – няма / Максимален размер – 3 911 660 лв.

Собствен принос Различен за всеки от трите Компонента.
Продължителност 
на проекта

КОМПОНЕНТИ     I,     II     и     III:   Продължителността на проектните дейности не може 
да надвишава 12 месеца. 

Обхват Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на Р.България.

Краен срок за 
кандидатстване

КОМПОНЕНТИ     I,     II     и     III:   Последният ден, в който могат да бъдат подадени 
проектни предложения по тази схема, е 17:00 ч. на 31.05.2012 г. 
Комисии ще оценяват проектните предложения периодично съгласно предварително 
обявен календарен график.
- І сесия за оценка на проектни предложения, подадени до 29.02.2012 г. 
- ІI сесия за оценка на проектни предложения, подадени до 31.05.2012 г.

Повече 
информация

Въпроси по настоящата схема се задават в интернет сайта на Договарящия орган,

електронен адрес: http://www.az.government.bg/ophr/procedure_details.asp?id=02.

ОП   „  РАЗВИТИЕ     НА     КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА     НА   
БЪЛГАРСКАТА     ИКОНОМИКА  ”   2007-2013  

 ОБЯВА BG161PO003-1.1.06 „ПОДКРЕПА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И 
РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

Програма/ 
финансиращ орган

ОП „РКБИ 2007-2013” (чрез ЕФРР)

Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните 



дейности”

Област на въздействие 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”

Операция 1.1.2: „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и 
внедряването им в икономиката”

Описание Основната цел е подкрепата за реализиране на успешни научноизследователски и 
развойни проекти на българските предприятия, самостоятелно или в партньорство с 
други предприятия или научноизследователски организации/университети, с цел 
създаване на нови или усъвършенстване на иновативни продукти, процеси и 
услуги, които са насочени към засилване на икономическата им ефективност, 
повишаване на иновативния им потенциал и технологичното им развитие.

Допустими 
дейности

Допустими са проекти, включващи следните компоненти/дейности:
- Компонент 1 – Вариант А: „Индустриални научни изследвания“ ; 

- Компонент 1 – Вариант Б: „Експериментално развитие“ ;

- Компонент 2 „Подкрепа за МСП във връзка с права върху индустриална 
собственост” ;

- Компонент 3 „Консултантски услуги за подготовка на проектното 
предложение и визуализация на проекта” .

Проектите трябва да включват задължително дейности по Компонент 1 – 
Вариант А или Б. Кандидатите представят две проектни предложения, в 
случаите когато желаят да реализират проекти както в областта на индустриалните 
научни изследвания, така и в областта на експерименталното развитие.

Бенефициенти Кандидатите могат да участват индивидуално или в партньорство с: МСП и/или 
научноизследователски организации (чл. 30, Регламент (ЕО) №800/2008).

Размер на 
финансирането

Общият размер на БФП по процедурата е 58 674 900 лева.
- Минимален размер на БФП – няма     изискване  .
- Максималният размер на БФП по всеки проект, независимо от избраната 

комбинация от компоненти, не може да надхвърля 500 000 лв. 
a. Максимален интензитет на БФП по Компонент 1 – определя се в зависимост 

от вида на научноизследователските дейности, предложени по проекта и 
категорията на предприятието – кандидат;

b. По Компонент 2 се прилагат интензитетите на БФП, посочени за Компонент 1 – 
Вариант А или за Вариант Б;

c. Максималният интензитет на БФП по Компонент 3, независимо от вида на 
предложените научноизследователски дейности, категорията на кандидата или 
наличието на сътрудничество е 70% от допустимите разходи по компонента.

Собствен принос Проектите да бъдат съфинансирани от страна на кандидата и партньора/ите, в 
случай на партньорство.

Продължителност 
на проекта

Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 30 месеца, считано 
от датата на влизане в сила на договора за БФП.

Обхват Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Краен срок за 
кандидатстване

Крайни срокове за набиране на проектни предложения по процедурата през 2012 г.
- Сесия 2 с краен срок за набиране на предложения – 09.04.2012 г.
- Сесия 3 с краен срок за набиране на предложения – 08.06.2012 г.

Проектните предложения се подават в регионалните сектори на МЗ на ОПРКБИ – 



ИА на насърчаване на МСП (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, 
Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Повече 
информация

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са 
публикувани на следните интернет адреси:

- ОП „Конкурентоспособност“:  www.opcompetitiveness.bg
- ИАНМСП: www.ibsme.org
- Единния информационен портал: www.eufunds.bg

ПРОГРАМА   „  КУЛТУРА  “  

Обява ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Програма (финансиращ 
орган)

Програма „Култура“ 2007-2013 г.

Описание Програмата е насочена към: насърчаване на транснационалната мобилност 
на работещите в областта на културата; подкрепа на транснационалното 
движение на произведения на изкуството и на културни и художествени 
произведения; популяризиране на междукултурния диалог.

Допустими дейности A. Подкрепа на културните проекти: 



Направление 1.3.5: Проекти за сътрудничество с трети страни. 

Бенефициенти Програмата е насочена за участие към всички категории културни дейци, при 
условие че организациите упражняват нестопански културни дейности.

Допустимите кандидати трябва: да са публични или частни организации, с 
основна дейност в областта на културата. Физически лица не могат да 
кандидатстват за помощи по тази програма.

Размер на 
финансирането

Направление 1.3.5: между 50 000 и 200 000 евро.

Подкрепата на ЕС не може да надвишава 50% от общите допустими разходи.

Собствен принос До 50% от общите допустими разходи и за двете направления.

Продължителност на 
проекта

Направление 1.3.5:  и до 24 месеца

Обхват Държавите-членки на ЕС; Исландия, Лихтенщайн, Норвегия; Хърватия, 
Македония, Турция, Сърбия и Черна гора, Босна и Херцеговина; Албания може 
да участва, ако има меморандум за разбирателство относно участието.

Краен срок за 
кандидатстване

Направление 1.3.5: до 03.05.2012 г.

По направление 1.3.5 се кандидатства on-line. 

Адрес за изпращане на досието с проекта (или за лично връчване):
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Programme Culture (2007–2013)
Programme Strand _______ (името и № на направлението, за което кандидатствате)
Avenue de Bourget 1 
(BOUR 04/13)
B – 1140 Brussels, Belgium

Повече информация ГД „Образование и култура“:  http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

ИА„Образование, аудиовизия и култура“: 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htmBG


